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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco principal o relato da restauração ocorrida 

na “Casa de Luís da Câmara Cascudo” em Natal/RN, construção datada do início do 

século XX. Seus principais objetivos foram investigar e analisar um conjunto de 

questões sobre a problemática dos edifícios antigos degradados no bairro histórico 

de Natal, particularizando a residência do mestre potiguar. Este relato encontra-se 

estruturado na forma de levantamento global da situação encontrada na época de 

sua restauração, ano de 2005, identificando as manifestações patológicas, as 

origens dessas manifestações e expondo as técnicas e reparos utilizados nesse 

processo. As metodologias utilizadas no trabalho foram basicamente às 

documentações diretas e indiretas, baseando-se em referenciais teóricos.  Em 2005, 

detectaram-se varias manifestações patológicas por toda a casa. Inicialmente foi 

percebida por uma infestação de cupins em toda cobertura, porém todos os 

elementos construtivos da casa foram analisados, quais sejam: Cobertura, forros, 

reboco, alvenaria, esquadrias, pisos e pintura.  Foi adotado o critério de não 

interferência física e espacial da edificação e realizou-se praticamente uma 

reparação total e manutenção geral da edificação para que fosse garantido o seu 

retorno ao funcionamento e devolvendo à casa a sua aura de cultura e saber da 

época em que Câmara Cascudo nela habitava. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em alguns países, principalmente nos Europeus, a conservação e a restauração 

do patrimônio histórico fazem parte do cotidiano da população, assim como dos 

representantes da iniciativa privada e governo. 

Já no Brasil, essa prática não está consolidada, porém são necessários 

investimentos para atingir patamares de destaque. Além disso, é preciso que a 

mentalidade e cultura de boa parte da nossa população sejam modificadas 

radicalmente para que isso aconteça de forma satisfatória.   

Sendo assim, restaurar e conservar o patrimônio torna-se uma atividade de 

grande responsabilidade, uma vez se trata da história de um povo, de uma época, 

não podendo haver falhas, ou seja, a qualidade dos serviços deve ser verificada com 

muito critério.  

O processo de restauração está ligado a um aglomerado de estudos e 

investigações de como aquele prédio foi construído, quais materiais que foram 

aplicados e qual é a finalidade daquela edificação. A partir de toda essa análise se 

pode traçar um planejamento para a execução de uma obra de restauração, levando 

em consideração as técnicas e matérias disponíveis no mercado. 

Luís da Câmara Cascudo nasceu em Natal, RN, em 1898. Lendas e mitos, 

hábitos alimentares, folguedos, modos de falar e vestir, jogos infantis, práticas 

funerárias, superstições e costumes, tudo que constitui e enriquece a cultura popular 

brasileira foi alvo das pacientes pesquisas de Cascudo, que publicou mais de 100 

livros os quais lhe conferiram a reputação de maior folclorista do país.  

No ano de 1900, aquela que seria a casa de Luís da Câmara Cascudo foi 

construída na forma de um chalé, pelo industrial Afonso Saraiva. Em 1947, Cascudo 

adquiriu o chalé da sua sogra, Dona Maria Leopoldina Viana Freire, e lá ele viveu 

até o fim de seus dias, em 1986. Em 1990, ela foi tombada a nível estadual através 

da Portaria No. 045/90, como forma de preservação e conservação histórica. 
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Localizada no centro, avenida que levou o nome de seu mais ilustre morador, a 

casa de número 377, onde Cascudo viveu grande parte de sua vida, sempre foi um 

endereço de referência da cultura do nosso estado.  

Em 2005 encontrava-se a casa seriamente comprometida tendo que passar por 

uma criteriosa restauração, iniciada em dezembro daquele ano e concluída em 

dezembro de 2009, toda realizada com recursos próprios da família do mestre. 

No estudo de caso apresentado, sobre os trabalhos de restauração e reabilitação 

da antiga Casa de Luís da Câmara Cascudo, são apresentadas as linhas gerais para 

a recomposição dos componentes construtivos da edificação. 

Quanto ao estado de conservação dos diversos elementos construtivos da obra, 

foram constatados que são diversos os processos de deterioração, com naturezas 

diferenciadas, seja pela ação de agentes físicos, químicos ou pela ação de 

organismos vivos. 

Foram identificadas diversas manifestações patológicas. O assoalho de madeira 

de Lei, por exemplo, estava seriamente comprometido pela ação dos cupins. Trincas 

e fissuras foram observadas em por toda a casa. O revestimento de argamassa foi 

todo substituído em virtude da umidade, de eflorescências e bolores. O ladrilho 

hidráulico também se encontrava bastante danificado e foi recuperado por inteiro. 

Esses são alguns exemplos de elementos recuperados nessa obra os quais serão 

abordados mais detalhadamente ao longo do trabalho. 

Hoje a casa abriga o LUDOVICUS – INSTITUTO CÂMARA CASCUDO e 

possibilita a todos os interessados conhecer um pouco mais sobre o mestre 

potiguar. 

Para a realização dessa pesquisa, buscaram-se documentos que identificassem 

essas manifestações, como fotos e relatos de familiares que presenciaram todo o 

processo de restauração, bem como alguns diários de obras e relatos da empresa 

responsável pelo processo. Porém houve limitações de natureza bibliográfica no que 

se refere a manifestações patológicas em prédios históricos. 

O trabalho foi desenvolvido também por uma motivação pessoal especial. Um 

dos autores do referido é bisneto de Luís da Câmara Cascudo. Tendo sido a 
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restauração da casa feita com recursos financeiros próprios, sem ajuda alguma de 

qualquer órgão estadual ou municipal, também levou os autores a terem uma 

motivação maior de divulgar esse estudo. Não se pode deixar de citar que a idéia de 

ajudar a imortalizar a imagem e o trabalho de Câmara Cascudo também foi levada 

em consideração. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Este trabalho tem por finalidade demostrar as manifestações patológicas mais 

incidentes em um prédio antigo, assim como identificar as origens dos mesmos, e 

abordando as técnicas disponíveis para tais reparos e restaurações. 

O referido trabalho também servirá como uma importante contribuição para 

estudos futuros sobre o tema, uma vez que é notória a escassez da literatura sobre 

o caso. Espera-se também despertar o interesse de profissionais para o assunto, 

tendo em vista que, é cada vez mais comum a necessidade desse tipo de obra. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

O presente trabalho tem como objetivos investigar e analisar um conjunto de 

questões sobre a problemática dos edifícios antigos degradados, integrados no 

conjunto urbano do Bairro Histórico de Natal. O estudo foi particularizado para a 

Casa de Luís da Câmara Cascudo. 

 

Analisar as especificidades da reabilitação em função do estado de conservação 

e de segurança do edifício e os condicionamentos legais levantados pelos 

organismos nacionais intervenientes, estudar um modelo de atuação: Demolição 

parcial, reconstrução e manutenção, numa visão de reflexão sobre o ciclo de vida do 

edifício, elaborar o inventário histórico e morfológico da Casa, que se pretende que 

constitua um elemento ordenador de futuras intervenções, apresentado sob a forma 

de ficha técnica de identificação, apresentar um caso de estudo da Casa de Luís da 

Câmara Cascudo, localizada no bairro do Centro, em elevado estado de 

deterioração e que se possa servir de base à iniciação de um modelo de atuação em 

outros edifícios degradados.  

Para o prédio escolhido foram dados passos tecnicamente necessários, desde o 

diagnóstico sobre o estado de conservação do mesmo, envolvendo a execução de 

levantamentos e reconhecimentos geométricos e construtivos e a análise de 

soluções de intervenção.  
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No âmbito do presente trabalho e face ao seu caráter específico e detalhado, 

foram abordados e desenvolvidos um conjunto de temas igualmente importantes, 

entre os quais se destacam a reabilitação estrutural, técnicas de manutenção de 

fachadas e empenas, patologias e suas causas, anomalias construtivas e funcionais 

e respectivos métodos de reparação. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

3.1. MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS 

 

A partir do início da nossa civilização, o homem se preocupa com suas 

construções ligadas às necessidades, sejam elas habitacionais laborais ou de 

infraestrutura.  

 

Por ainda existirem sérias limitações ao livre desenvolvimento científico e 

tecnológico, além das ainda inevitáveis falhas involuntárias e casos de imperícia, 

tem sido constatado que algumas estruturas acabam por ter um desempenho 

insatisfatório, se confrontadas com as finalidades a que se propunham. (Souza, 

1998)  

 

A deterioração pode acontecer das mais diversas formas, como o envelhecer 

natural da edificação até mesmo alguns acidentes ou da irresponsabilidade de 

certos profissionais que escolhem utilizar materiais sem especificações necessárias 

e executam de maneira inapropriada.  

 

Segundo Helene (1992), Patologia pode ser entendida como a parte da 

Engenharia que estuda os sintomas, os mecanismos, as causas e as origens dos 

defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo das partes que compõe o 

diagnóstico do problema.  

 

À terapia, seguindo o mesmo autor, cabe estudar a correção e a solução desses 

problemas patológicos. Para obter êxito nas medidas terapêuticas, é necessário que 

o estudo precedente, o diagnóstico da questão, tenha sido bem conduzido. 

 

No entanto, a Patologia não é apenas um novo campo no aspecto da 

identificação e conhecimento das anomalias, mas também no que se refere à 

concepção e ao projeto das estruturas, e, mais amplamente, à própria formação do 

engenheiro civil. O que ocorre é que todo o aprendizado da engenharia de estruturas 

tem sido feito, em nível de projeto e execução, pela abordagem das estruturas a 

serem construídas. Assim, a necessidade de reabilitar e manter estruturas 
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existentes, ditada por razões tão diversas quanto as de fundo econômico, social, 

patrimonial ou histórico, está criando uma nova escola no que respeita à concepção 

e ao projeto estrutural, em que a avaliação do que já existe, em termos de 

capacidade de desempenho futuro (segurança, servicibilidade e vida útil), tornou-se 

um dado fundamental. (Souza, 1998) 

 

Segundo Verçoza (1991), quando se conhece os problemas ou defeitos que uma 

construção pode vir a apresentar e suas causas, a chance de se cometer erros 

reduz muito. As características construtivas modernas favorecem muito o 

aparecimento de patologias nas edificações. Hoje, sempre se está à procura de 

construções que sejam realizadas com o máximo de economia, reduzindo assim o 

excesso de segurança, em função do conhecimento mais aperfeiçoado e 

aprofundado dos materiais e métodos construtivos. Klein (1999) ainda cita a má 

qualidade da mão-de-obra como favorecimento do surgimento de patologias. 

 

Verçoza (1991) classificou as manifestações patológicas em cinco grandes 

grupos, são eles: 

- Patologia das Fundações e Alvenarias; 

- Patologia do Concreto Armado; 

- Patologia das Obras de Madeira; 

- Patologia das Pinturas; 

- Patologia da Umidade. 

 

De uma forma mais ampla, as manifestações patológicas são classificadas 

segundo Ioshimoto (1994): 

- Umidade; 

- Fissuras e Trincas; 

- Descolamento de revestimento.  

 

É necessário conhecer a origem das manifestações patológicas para ser feito 

um diagnóstico correto. De acordo com Verçoza (1991), essas manifestações estão 

atribuídas a: 

- Projeto ----------------- 40% 
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- Execução ------------– 28% 

- Materiais --------------- 18% 

- Mau uso ---------------- 10 % 

- Mau planejamento –-- 4% 

 

Uma pesquisa realizada por Oliveira e Azevedo (1994), teve como objetivo 

verificar a existência das manifestações patológicas em construções de significativo 

valor histórico e cultural, localizados no sul do país. Neste caso surge como 

relevante importância à manutenção da edificação, sendo: 

- Falta de manutenção ----- 60,34% 

- Erros de projetos ----------- 20,66 % 

- Materiais inadequados --- 19,00 % 

 

A vida útil de uma construção irá depender e ser relacionada, assim como o 

ser humano, aos cuidados que forem tomados na fase de projeto, execução e na 

sua manutenção. A obra está submetida à ação de diversos agentes agressivos 

como calor, umidade, ação de ventos, sobrecargas, que irão, com o passar do 

tempo, produzir sua fadiga e aparecimento de problemas em seus elementos 

construtivos. 

3.2. PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

Antes de serem abordadas as técnicas de restauração e as principais 

manifestações patológicas em edificações, será feita uma abordagem sobre a 

preservação do patrimônio histórico e o significado de tombamento. 

Hoje, a necessidade de preservação do patrimônio ambiental urbano tem sido 

defendida em varias esferas de abrangência mundial. Podem-se citar alguns, como: 

A Carta de Atenas (1933), as Normas de Quito (1977), o Compromisso de Brasília 

(1980), entre outros. Com isso, comprova-se a necessidade de preservar e proteger 

determinado bem que por ter muita história, possibilita às gerações futuras um 

importante de elo com seus antepassados, estabelecendo a continuidade da 

corrente civilizadora.  
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Os prédios de interesse histórico fazem parte dos bens materiais que agrupam o 

Patrimônio Ambiental Urbano. Estes geralmente apresentam uma série de 

manifestações patológicas e, pelo alto valor histórico e cultural que apresentam, todo 

trabalho de restauração e conservação é de extrema valia, uma vez que o 

desenvolvimento de uma comunidade não deve dispensar a valorização de sua 

história.  

Patrimônio é todo o bem, material e imaterial, natural ou construído, que um 

indivíduo ou um povo possui ou consegue acumular. O patrimônio histórico cultural é 

o conjunto de bens, de natureza material e/ou imaterial, que guarda em si 

referências à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos sociais. É um 

elemento importante para o desenvolvimento sustentável, à promoção do bem-estar 

social, à participação e à cidadania. (Faria et al., 2008) 

 

Patrimônio edificado, segundo o mesmo autor, compreende as edificações 

isoladas ou um conjunto de edificações, que poderão ter tipologias distintas e não 

necessariamente antigas, mas que possuam peculiaridades culturais. Ex.: a 

arquitetura rural, as fábricas, as casas comuns (Arquitetura Vernacular), as cidades, 

os monumentos, etc. 

 

Preservação significa manter um bem no estado físico em que se encontra. É a 

desaceleração de sua degradação, visando prolongar e salvaguardar o patrimônio 

cultural. 

 

A questão principal é: Porque preservar? Cada indivíduo é parte de um todo – da 

sociedade e do ambiente onde vive – e constrói, com os demais, a história dessa 

sociedade, legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados e das 

intervenções no ambiente, registros capazes de propiciar a compreensão da história 

humana pelas gerações futuras. A destruição dos bens herdados das gerações 

passadas acarreta o rompimento da corrente do conhecimento, levando a repetir 

incessantemente experiências já vividas. Atualmente, a importância da preservação 

ganha novo foco, decorrente da necessária consciência de redução do impacto 

sobre o ambiente, provocado pela produção de bens. A preservação e o reuso de 
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edifícios e objetos contribuem para a redução de energia e matéria-prima 

necessárias para a produção de novos. 

 

Tombamento, segundo Faria et al. (2008), corresponde a um conjunto de ações, 

realizadas pelo poder público e alicerçado por legislação específica, que visa 

preservar os bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e afetivo, 

impedindo a sua destruição e/ou descaracterização. 

 

Foram criadas leis, bem como decretos que tratam do assunto. Da mesma forma 

criaram-se órgãos responsáveis pelo tema. Em 13 de janeiro de 1937, pela Lei N° 

378, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o IPHAN – Instituo do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, com a finalidade de fiscalizar, proteger, identificar, 

restaurar e revitalizar bens de todo o país. Hoje em dia o IPHAN está relacionado ao 

Ministério da Cultura – MinC. 

 

A legislação permite que o tombamento possa ser aplicado a bens móveis ou 

imóveis, que tenham interesse cultural e ambiental. É necessário um processo de 

tombamento para se garantir a preservação dos bens culturais, da memória coletiva 

e, consequentemente, da identidade cultural dos grupos sociais. É uma medida legal 

conveniente e segura, particularmente em relação a bens ameaçados pela 

descaracterização, destruição e pela especulação imobiliária. 

O decreto de Lei N° 25, artigo 17, fala das intervenções que podem ocorrer em 

prédios tombados: “As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser 

destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 

restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado”. 

Parágrafo único. “Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou 

aos municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá 

pessoalmente na multa.” 

Essa aprovação depende também do nível de preservação do bem e da 

necessidade de serem mantidas as características que legitimaram o tombamento.  
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O tombamento ainda é o melhor instrumento legal para a preservação definitiva, 

muito embora, caso o imóvel não seja mantido adequadamente, como qualquer 

outro, pode vir a se degradar com o tempo. Na lei de tombamento há dispositivo que 

obriga a preservação e conservação do imóvel tombado. 

 

3.3. RESTAURAÇÃO 

 

Segundo Wissenbach (1993), restaurar é o mesmo que executar obras em 

prédios de valores culturais, com finalidade de preservar e revelar seus valores 

históricos. Recuperar a concepção original de um prédio, ou seja, a legibilidade do 

mesmo.  

 

Arendt (1997) dita uma diferença entre uma nova construção e a restauração de 

antigas edificações. Uma nova obra evolui através de novas ideias, projetos e 

memoriais descritivos que são postos em prática. Já a restauração de antigas 

edificações ocorre de forma aleatória e diversa, devem ser conhecidas todas as 

partes desta edificação para que se coloque em prática a concepção do projeto de 

restauração.  

 

Nas restaurações de prédios históricos é extremamente proibida a livre escolha 

de variantes, como a adaptação dessas edificações às necessidades atuais. 

 

As intervenções que visam à preservação do patrimônio arquitetônico no Brasil 

podem seguir duas linhas básicas: o Manifesto de Amsterdã (1975) e a Carta de 

Veneza (1964). Os principais pontos contidos nesses documentos são a 

conservação integrada (que exige a participação de cidadãos, uma adaptação das 

medidas legislativas e administrativas, além de financiamentos próprios); a 

indissociabilidade do monumento com o meio que produziu; o respeito às 

contribuições da época e a identificação das novas intervenções realizadas (essas 

devem levar a marca do seu tempo). (Oliveira e Azevedo, 1994) 

 

De acordo com Dourado (2008), conservar, ou, melhor ainda, restaurar, não 

significa e nem pode significar "congelar" o monumento, ou fazê-lo voltar, através de 
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soluções artificiosas, "ao seu antigo estado”. A intervenção restaurativa incorpora-se 

ao monumento, passando afazer parte de sua história e, portanto, da sua 

transmissão no tempo. Como tal, deverá trazer, inexoravelmente, as marcas da 

época em que foi executada, sem desrespeitar as duas instâncias de que gozam as 

obras de arte: as que dizem respeito à estética e à história. 

 

Os procedimentos, segundo Appleton (2010), de restauração devem estar 

fundamentados nos seguintes princípios básicos: 

 

 Manutenção do substrato histórico: O substrato histórico original deverá ser 

mantido. As intervenções deverão ser orientadas com vista a serviços de 

manutenção, recuperação e infraestrutura do bem. 

 

 Intervenção mínima: Toda intervenção deve ser orientada pelo absoluto 

respeito aos valores estéticos e históricos do monumento, à sua integridade 

física e ao seu aspecto documental. 

 

 Compatibilidade de técnicas e materiais empregados: Os materiais e técnicas 

construtivas a serem introduzidos nas intervenções deverão possuir 

características e comportamentos semelhantes aos materiais originais. 

 

 Legibilidade das intervenções: As intervenções devem ter a marca do seu 

tempo. 

 

 Reversibilidade dos materiais empregados 

 

A reabilitação de edifícios, por contraposição à construção nova, deve ser olhada 

sem perder de vista os valores antes referidos, ou seja, é evidente que não se pode 

dizer que restaurar é caro ou barato apenas com base numa comparação de custos 

de construção por área da mesma. 
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Também por razões que se prende com a sustentabilidade da construção, a 

restauração de edifícios antigos é hoje uma tarefa da maior importância em todo o 

mundo por diferentes razões, segundo Appleton (2010): 

 

 Preservação de valores culturais: 

Os conjuntos antigos de edifícios são muito importantes para a história das cidades 

e dos seus habitantes, porque podem mostrar hoje como foi à evolução recente da 

humanidade e como os edifícios se foram adaptando continuamente e com sucesso 

a diferentes formas de viver. Os edifícios correntes são o suporte físico de diversos 

movimentos estéticos, da arquitetura e da arte, ao longo do tempo; representam um 

testemunho vivo da relação entre o homem e a arte. 

 

 Proteção ambiental: 

Restaurar edifícios antigos significa preservar uma grande parte dos elementos 

construídos, reduzindo a quantidade de demolições necessárias e das 

correspondentes reconstruções. Restaurar significa, tanto quanto possível, o uso de 

materiais tradicionais, naturais (madeira, pedra, areia e cal), por oposição ao uso de 

materiais industriais artificiais como o cimento, o aço, o alumínio, o pvc e outros 

materiais poliméricos, etc. Restaurar significa também a possibilidade de um fácil 

reaproveitamento de produtos de demolição, com a sua integração na própria obra a 

reabilitar ou em outra de características similares. 

 

 Vantagens econômicas:  

Preservar uma construção existente apresenta, pelo menos, algumas vantagens 

econômicas por comparação ao fato de demolir e reconstruir. Tudo isto significa que, 

mesmo que os preços unitários dos trabalhos de reabilitação sejam mais elevados 

do que os de novos e correspondentes trabalhos, o custo total da intervenção de 

reabilitação pode ser menor do que o da construção de um edifício novo. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para desenvolvimento desse trabalho foram consultadas as leis de patrimônios 

históricos tombados, como também livros e trabalhos que tratam de restauração de 

edificações, manifestações patológicas e patologia das construções. Essa literatura 

ainda é escassa, pois principalmente a prática de restauração e conservação no 

Brasil ainda esta em ascensão. 

Os relatos de especialistas e de técnicos da empresa responsável pela 

restauração da casa foram essenciais para identificar as técnicas que estão sendo 

utilizadas nas obras que envolvem restauração. 

Para verificar e complementar o estudo, foi possível acompanhar o dia-a-dia 

dessa restauração no último ano, visualizando as técnicas aplicadas e, dessa forma, 

possibilitando estabelecer um paralelo entre a teoria e a prática. 

Este trabalho encontra-se estruturado na forma de levantamento global da 

situação encontrada na época de sua restauração, com dados que se baseiam em 

documentos que auxiliam um levantamento da real situação casa de Luís da 

Câmara Cascudo no ano de 2005, época do inicio da restauração, identificando as 

manifestações patológicas por toda a casa e as origens das mesmas, como também 

demostrando as técnicas e materiais utilizados na restauração de cada ponto 

manifestado. 

As técnicas adotadas no trabalho se baseiam em documentações indiretas e 

diretas. As primeiras envolvem pesquisas bibliográficas, entrevistas com 

profissionais qualificados, e entrevistas com os sucessores da família Cascudo; Já a 

documentação direta, abrange o estudo do projeto arquitetônico, levantamento de 

imagens fotográficas, levantamento da situação geral da edificação por observação 

no local, identificação das manifestações patológicas e identificação preliminar das 

origens dessas manifestações. 

4.1. DOCUMENTAÇÃO INDIRETA 

Dentro dessa técnica foi obtido um “Laudo de Avaliação da Casa de Luís da 

Câmara Cascudo” onde houve um aproveitamento do levantamento arquitetônico 

inicial, o histórico e da descrição das características tipológicas da casa. 
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Na procura por informantes qualificados, foram estabelecidos contatos com os 

sucessores da família que estiveram presentes na restauração e também com a 

CFB Engenharia Ltda., através do Engenheiro Camilo de Freitas Barreto. Com isso, 

foi possível uma melhor compreensão da descendência da família, bem como a 

elucidação do histórico do imóvel, com todas as ocupações que aconteceram desde 

a construção até os dias de hoje. 

4.2. DOCUMENTAÇÃO DIRETA 

Não foram localizados os projetos arquitetônicos originais do imóvel, foram-se 

utilizados para estudo, os projetos elaborados para o “Laudo de avaliação”. Os 

objetivos da visualização completa dessas plantas de arquitetura foram para facilitar 

a representação gráfica, auxiliar nos futuros projetos de recuperação e restauração 

desse imóvel e colaborar no levantamento de manifestações patológicas. 

Através de algumas fotos antigas pode-se verificar que não houve alteração nas 

fachadas da casa. Essas imagens compõem o acervo pessoal da família e foram 

liberadas para realização do trabalho. Com as imagens externas, foi possível uma 

perfeita visão de todos os elementos neoclássicos da construção. Internamente 

ficaram registrados todos os compartimentos e os materiais de construção utilizados 

nos revestimentos de paredes, forros, pisos e etc. 

As manifestações patológicas foram registradas por fotografias e avaliadas 

pessoalmente, por meio do acompanhamento do último ano do trabalho de 

restauração. 

Para a realização do levantamento adotam-se alguns tipos de manifestações 

patológicas, por serem mais abrangentes, cuja classificação é a de Ishimoto (1994): 

Patologia da umidade; Patologia de trincas e fissuras e Patologia de revestimento.  
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5. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

A Casa Câmara Cascudo, encontrava-se no final do ano de 2005 seriamente 

comprometida por uma infestação de cupins. Pertencente à Anna Maria Cascudo 

Barreto, herdeira de Cascudo, e ao seu esposo, Camilo Barreto, que vinham desde 

o falecimento de sua mãe, Dáhlia Freire Cascudo em 1993, arcando com todas as 

despesas de manutenção, a casa estava aberta à visitação pública, tendo uma 

funcionária para o atendimento aos visitantes. Apesar de ser tombada a nível 

estadual, desde 1990, a casa nunca recebeu nenhum auxílio governamental para a 

sua manutenção.  

Em 2005, foram detectadas várias manifestações patológicas em toda a casa. O 

madeiramento estava infestado por cupins, o que, além da inexorável ação do 

tempo, colocava toda a sua estrutura em risco; a umidade estava afetando o reboco 

interno e externo da casa, a pintura estava desgastada, infiltrações, descolamento 

do piso externo, etc.  

A Família resolveu desta forma, intervir nesta situação, a fim de evitar um 

desgaste maior de toda construção. Para tanto, Camilo Barreto, engenheiro civil e 

proprietário da CFB ENGENHARIA, assumiu a responsabilidade técnica da 

restauração, que envolveu todos estes aspectos.  

A ideia de manutenção adotou como critério, a conservação das características 

tipológicas existentes na edificação desde sua volumetria até a conservação dos 

seus elementos arquitetônicos e artísticos remanescentes. O estado de conservação 

desta edificação era considerado deplorável, contudo, sua restauração foi completa 

e cuidadosa no sentido de minimizar as eventuais perdas oriundas do processo de 

restauro.  

 

Foi adotado o critério de não interferência física e espacial da edificação e sim a 

procura de evidenciar a tipologia e as peculiaridades do prédio. Os trabalhos 

englobaram praticamente uma reparação total e manutenção geral da edificação 

para que fosse garantido o seu retorno ao funcionamento.  
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Algumas particularidades marcaram a restauração desta edificação: A 

antiguidade e o valor histórico da mesma, erguida no início do século XX, razão essa 

pelo seu tombamento a nível Estadual.  Decorrendo a inalterabilidade da fachada e 

seus elementos arquitetônicos remanescentes, que devem ser preservados 

totalmente, em seus mínimos detalhes. Outra particularidade provém do pouco 

conhecimento que se possuía das estruturas de concreto armado existentes, as 

sucessivas modificações e consertos aleatórios ocorridos durante o seu 

funcionamento, além da manutenção duvidosa e inexistência do projeto original de 

estruturas, constituem fatores de incerteza quanto ao que é possível manter e o que 

é necessário alterar por razões de segurança ou de melhoramentos das estruturas 

existentes.  

 

5.1. HISTÓRICO DA CIDADE DO NATAL 

 

Segundo Cascudo (1980), o Rio Grande do Norte compreendia-se na doação do 

Rei Dom João III a João de Barros, seu amigo, um breve feitor da Casa da Índia e 

Mina, com honras de desembargador, homem lido e admirado historiador. 

Começava a Capitania desde a Baía da Traição, limite de donataria de Pero Lopes 

de Sousa, até Angra dos Negros no rio Jaguaribe, segundo Cândido Mendes.  

 

Passaram-se sessenta e dois anos da primeira tentativa de colonização que foi 

em 1535 das terras do Rio Grande, para que o governo português reagisse e 

partisse para o enfrentamento da aliança entre os traficantes franceses e os nativos. 

Dez meses foi o tempo necessário para o planejamento e as providências da 

operação. O confronto teria que ser por terra e por mar. As expedições enfrentaram 

algumas dificuldades durante o trajeto terrestre, por exemplo, se deparou com a 

varíola e com muitas baixas teve que retroceder, não tendo logrado êxito em seu 

intento, naquela ocasião. Somente no dia 25 de dezembro de 1597, a esquadra 

liderada por Mascarenhas Homem, despontou na Boca da Barra do Rio Potengi, 

ficando em observação, pronta para o início da luta. Os portugueses tiveram que 

suportar sucessivos ataques dos nativos e no dia 6 de janeiro de 1598 começaram a 

construção de um forte na foz do Rio Potengi. (Morais, 1999) 
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A história do rio Grande do Norte finda um dos capítulos iniciais e ásperos a 11 

de junho de 1599, data digna de memória e citação. É o nosso primeiro tratado 

político entre duas raças, duas civilizações, duas mentalidades. Agora é possível o 

programa do Rei: a fundação de uma cidade. 

 

Nasce a Cidade do Natal do Rio Grande. O visconde de Porto Seguro ensina: “... 

se chamou do Natal, em virtude sem dúvida de se haver inaugurado o seu 

pelourinho ou a sua igreja matriz no dia 25 de dezembro desse ano da fundação” 

(1599). Vicente de Lemos decide: “A 25 de dezembro do mesmo ano (1599), 

Jerônimo de Albuquerque, saindo da fortaleza,”..., “que já se denominava Povoação 

dos Reis, demarcou o sítio da cidade que recebeu o nome de Natal, em honra desse 

glorioso dia, que assinala no mundo da cristandade o nascimento do divino 

Redentor”. O nome da cidade tanto provirá duma como de outra razão, sem 

contrariedade ou exclusão. (Cascudo, 1980) 

 

O chão elevado e firme à margem direita do rio, que os portugueses chamavam 

Rio Grande e os potiguares o Potengi, compreende o pequeno platô da colina que 

sobe pela Avenida Junqueira Aires e desce pela Avenida Rio Branco até o Baldo. A 

demarcação foi feita com os cruzeiros de posse, tão comuns. Quinze dias depois de 

fundada ainda estava deserta e, com quinze anos de vida, a Cidade do Natal do Rio 

Grande tinha maior nome que número de moradas, segundo o mesmo autor. 

 

Somente em 21 de fevereiro do ano de 1614, foi realizado o registro da 

distribuição de sesmarias desde o ano de 1600, documento que recebeu o titulo de 

Auto de Repartição das Terras. O bairro pioneiro recebeu o nome de Cidade Alta, 

por ficar na parte elevada de Natal. (Morais, 1999) 

 

Em 1679, o Capitão-Mor Antônio Vaz Godim recebeu a autorização do senado 

da Câmara para construir uma residência oficial fora da fortaleza do Reis Magos, 

passando a sede do governo e a residência oficial para a Rua Grande, atual Praça 

André de Albuquerque, na Cidade Alta. 
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No ano de 1722, ocorreu a construção do prédio destinado a servir de sede ao 

Senado da Câmara e Cadeia Municipal, localizado na Rua Grande, atual Praça 

André de Albuquerque. (Morais, 1999) 

 

Segundo o mesmo autor, a partir de 1922, o desenvolvimento de Natal ganhou 

ritmo acelerado com o aparecimento das primeiras atividades urbanas. Pela sua 

posição geográfica privilegiada é o ponto das Américas mais próximo da Europa. Na 

II Grande Guerra Mundial, já no século XX, serviu de base militar para os nortes 

americanos, ganhando ares de metrópole internacional, transformando 

definitivamente Natal e a cidade teve seu nome conhecido por milhões de cidadãos 

pelo mundo. 

Nos anos pós-guerra, a cidade continuaria a se desenvolver e sua população 

cresceria, mas só alguns anos mais tarde é que esse quadro mudaria 

definitivamente. Foi no início da década dos anos 80 com a construção da Via 

Costeira, este um marco importante. São 10 km de praias com uma excelente rede 

de hotéis entre as Dunas e o Mar. 

5.2. HISTÓRICO DA CASA DE LUÍS DA CÂMARA CASCUDO 

 

A casa que pertenceu a Luís da Câmara Cascudo (antiga Av. Junqueira Aires) 

acha-se localizada na Avenida Câmara Cascudo, número 377, Cidade Alta, em 

pleno Corredor Cultural da Cidade. Foi construída, em 1900, pelo industrial Afonso 

Saraiva de Albuquerque Maranhão, que passou a desfrutar de uma ampla 

residência. Ao retirar-se de Natal, em 1910, Afonso Saraiva de Albuquerque 

Maranhão vendeu o casarão, devido a uma forte doença da filha mudando-se para 

Recife, para Doutor José Teotônio Freire, desembargador e futuro sogro de 

Cascudo, pela quantia de quinze contos de réis. Com o falecimento do Doutor José 

Teotônio Freire em 1944, sucedeu-lhe, no imóvel, o seu genro Luís da Câmara 

Cascudo. (Medeiros, 1999) 

 

Em 1947, Cascudo comprou o imóvel de sua sogra, Maria Leopoldina Viana 

Freire e lá viveu até o fim dos seus dias em 1986. 
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Após o falecimento de Cascudo (1986) e de sua esposa Dálhia (1997), a casa 

permaneceu aos cuidados da filha, Anna Maria Cascudo Barreto, quando em 2005 

passou por uma restauração criteriosa. 

 

O casarão, que ainda hoje lamenta a falta de seu proprietário, abrigou durante 

mais de quatro décadas a mais expressiva figura intelectual do estado, o mestre 

Luís da Câmara Cascudo, verdadeiro patrimônio da Cultura Brasileira. 

 

5.3. CARACTERISTÍCAS TIPÓLOGICAS DA CASA DE CÂMARA 

CASCUDO 

 

A casa, onde Câmara Cascudo residiu ao longo de mais de 40 anos, foi 

construída sob influência neoclássica no estilo de chalé, guardando, ainda sua 

feição original. Acha-se implantada no alinhamento da rua, elevada em relação à 

fachada, não possuindo porão. Apresenta planta retangular, cobertura em duas 

águas, cujas empenas estão voltadas para frente e os fundos e os beirais, para as 

laterais da casa, como mostrado na figura 1, datada da década de 70. 

 

 

 

Figura 1 – Casa de Luís da Câmara Cascudo.  

 

O arejamento e a iluminação da casa são feitos principalmente pelos pátios 

laterais, que também permitem o avanço dos beirais. A fachada principal é o ponto 
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de mais destaque da edificação, sendo constituída por um frontão triangular com um 

óculo central e uma cobertura arrematada por cornija e um belo lambrequim. O 

prédio possui quatro janelas rasgadas de madeira e vidro, guarnecidas por grades 

de ferro. Os vãos possuem vergas retas com cercaduras e ornatos de massa. 

 

O acesso principal se dá através de uma porta lateral, o que é também 

característico das residências do início do século. 

 

Pela sua importância histórica e o seu valor arquitetônico, é considerada como 

patrimônio cultural da nossa cidade. Foi tombada, a nível estadual, em 17 de 

fevereiro de 1990. A Casa de Câmara Cascudo, como é conhecido aquele imóvel, 

juntamente às outras edificações que compõe o Corredor Cultural de Natal – o Solar 

Bela Vista e o Casarão que lhe é vizinho, a antiga Capitania dos Portos e o prédio 

da Ordem dos Advogados do Brasil, deve ser preservada como obra arquitetônica e 

valorizada como patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado. 

 

A região onde se encontra encravado o imóvel é denominada, segundo o Plano 

Diretor de Natal (Lei Complementar nº 7, de 05 de agosto de 1994), Zona Adensável 

I, integrante da Região Administrativa Leste. Sob o aspecto topográfico, a região não 

possui acidentes geográficos importantes, erosões ou alagadiços. 

 

Anteriormente esta zona possuía característica residencial e comercial. Hoje 

basicamente apresenta-se como setor comercial e serviços, com inícios de volta de 

uma zona residencial. 

 

O terreno possui forma retangular com uma área total de 638,80 m², com 317,99 

m² de área construída e 244,45 m² de área útil. 

 

A edificação é constituída por um único pavimento, em alvenaria comum e 

estrutura de concreto armado, apresentando, como características predominantes: 

pisos em assoalho de madeira de lei e ladrilho hidráulico, mosaico decorado, reboco 

em massa única, pintura PVA látex, forro em madeira (lisos, treliçados ou decorados 
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com faixas geométricas), esquadrias internas em madeira com bandeirolas de ferro 

trabalhado.  

 

5.4. SITUAÇÃO ENCONTRADA 

A casa encontrava-se seriamente comprometida por uma infestação de cupins, 

que provocava danos visíveis nas paredes e forros. Além disto, como mostra as 

figuras 2, 3 e 4, as telhas, o forro e os “lambrequins” (ornamentos de madeira) 

encontravam-se desgastados pela ação do tempo e das intempéries. Devido a tudo 

isto, o madeiramento da cobertura da fachada frontal já estava caindo colocando em 

risco os transeuntes que passavam pela calçada.  

 

 

 

Figura 2 – Lambrequim desgastado pela ação do tempo. 
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     Figura 3 – Forro interno afetado pela falta de manutenção. 

 

      

 

    Figura 4 – “Panela” de cupim encontrada no madeiramento da cobertura da casa. 

 

Todo este quadro causou infiltração nos períodos de chuva e o comprometimento 

irremediável dos forros de madeira de toda a casa. O reboco interno estava sofrendo 

ações patológicas, como a umidade, as trincas e fissuras, eflorescência, perda de 

aderência e coesão, entre outras, de acordo com as figuras 5 e 6.  
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Figura 5 – Alvenaria da cobertura fissurada. 

 

    

 

Figura 6 – Reboco interno com sinais de umidade. 

  

Em relação aos processos de degradação com natureza eminentemente física 

pode-se destacar as manifestações patológicas relacionadas com os ciclos de 

umedecimento e secagem associados à instabilidade dos materiais de construção 

devido à dilatação e contração dos mesmos, provocada por gradientes de 

temperatura. 
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Pela ação do tempo e das intempéries, mas também pela falta de manutenção, 

as pinturas externas e internas da casa estavam deterioradas, como também o piso 

externo que grande parte estava descolado (Figuras 7 e 8).  

 

 

 

Figura 7 – Pintura e piso externo danificado pela ação do tempo 

 

 

 

 

Figura 8 – Piso interno de madeira danificado. 

 

A deterioração química dos componentes construtivos da obra, diretamente 

relacionados com a presença da umidade, apresentam manifestações patológicas 

típicas em argamassas empregadas em alvenarias como eflorescências e 

criptoflorescências salinas que provocam tanto a lixiviação de sais à superfície, 
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comprometendo esteticamente a edificação (eflorescências), como causando a 

degradação do reboco das paredes.  

 

A restauração foi iniciada em 2005, após a aprovação do Setor de Obras da 

Fundação José Augusto.  

 

5.5. COBERTURA 

 

Para solucionar um problema de infestação de cupins na cobertura da casa, o 

passo inicial do trabalho foi o seu destelhamento e a remoção do madeiramento 

original, que se encontrava seriamente comprometido. Todo madeiramento foi 

escorado, inclusive os forros de madeira, para ser realizado o desmonte do telhado. 

O projeto da cobertura foi mantido, com todas as tesouras, terças, linhas e caibros, 

como também mantendo a inclinação original do telhado (Figuras 9 e 10). 

 

  

Figura 9 – Desmonte do telhado 
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Figura 10 – Escoramento do forro de madeira. 

 

Todo o madeiramento adquirido foi selecionado pelo engenheiro da obra e de 

boa qualidade (Massaranduba). A verificação inicial foi feita na compra da madeira. 

Depois de verificado se o tipo de madeira que está sendo entregue é igual ao 

especificado no projeto, foi realizada uma análise rigorosa da qualidade do material, 

observando se estão secos, com as dimensões corretas e sem nós, rachaduras ou 

empenamentos que possam prejudicar o comportamento da estrutura. 

 

Todas as telhas foram retiradas e a casa coberta com uma lona plástica para 

proteção e início da colocação do novo madeiramento, como representado na figura 

11. Foi iniciada a colocação do novo madeiramento e das telhas da fachada 

posterior (Figura 12). Como a inclinação do telhado é elevada, foram colocados 

arames de fixação para a sustentação em todas as telhas, de acordo com as figuras 

13 e 14.  
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Figura 11 - Iniciação do novo madeiramento e a aplicação da lona plástica. 

 

 

 

Figura 12 – Colocação das novas telhas na fachada posterior. 

 



39 
 

 

Figura 13 – Fixação das telhas com arame galvanizado. 

 

 

 

 Figura 14 – Fixação das telhas com arame galvanizado. 

 



40 
 

 

 

Figura 15 – Madeiramento concluído. 

 

Sucessivamente foram substituídas as telhas nas fachadas laterais e em 

detalhes do telhado, concluindo assim o serviço do telhamento das fachadas laterais 

e fechamento final de toda a cobertura, conforme as figuras 15 e 16. 

 

 

 

 

Figura 16 – Telhamento concluído na sua totalidade. 

 

Após o termino da nova cobertura, as calhas antigas de zinco, que se 

encontravam deterioradas, foram substituídas pelas em PVC (Figura 17). 
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Figura 17 – Novas calhas de PVC instaladas. 

 

O forro de madeira também atingido pela manifestação de agentes biológicos 

precisou ser inteiramente substituído.  A madeira (Jatobá) também foi selecionada e 

verificada criteriosamente. 

 

Profissionais capacitados foram contratados para esses serviços, que tinha 

como principal objetivo a manutenção da característica original dos elementos e a 

extinção dos agentes biológicos (cupins) no madeiramento da casa. 

 

O forro de madeira que se localiza nos cômodos e na biblioteca da casa foi 

substituído completamente, mantendo os detalhes arquitetônicos, aparelhado com 

seladores próprios para madeiras e pintado da cor original também com tintas 

especificas para o serviço, representado pelas figuras 18, 19, 20 e 21. 

 



42 
 

 

 

Figura 18 – Forro de madeira deteriorado. 

 

 

 

Figura 19 – Novo forro sendo instalado, mantendo as características originais. 
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Figura 20 – Novo forro passando pelo aparelhamento. 

 

 

 

Figura 21 – Novo forro concluído. 

 

5.6. REBOCO E ALVENARIA  

 

Os revestimentos de paredes chamados de rebocos são de utilização muito 

antiga em toda a Europa e durante séculos veem cumprindo as funções de 

regularização das alvenarias, impermeabilização das fachadas (no sentido de 

prestarem um contributo significativo para a estanqueidade global da parede exterior 

e não de constituírem, por si próprios, um revestimento de estanqueidade), proteção 
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das paredes contra ações externas, acabamento e suporte de decoração, 

adaptando-se, sucessivamente, à evolução da tecnologia, das correntes 

arquitetônicas e estéticas e da mão-de-obra existente. Para cumprirem as funções 

que lhes estão destinadas no edifício os revestimentos de ligante mineral devem 

verificar determinadas exigências funcionais. Os rebocos a aplicar em paredes de 

edifícios antigos têm funções específicas, devido à natureza e ao comportamento 

geral dessas paredes, muito diferentes das atuais. Assim, têm vindo a serem 

estabelecidos requisitos adaptados a essas funções específicas, capazes de 

garantir, nomeadamente, a compatibilidade com os elementos pré-existentes 

(suportes, parcelas de reboco antigo a conservar, etc.) e, nessa medida, de 

contribuir para o bom desempenho global e para a durabilidade do edifício. As 

argamassas usadas em paredes antigas devem ter características que assegurem 

os referidos requisitos, sob pena de contribuírem para a degradação dos edifícios, 

como tem acontecido frequentemente em intervenções recentes, em vez de protegê-

los. (Veiga, 2005) 

 

A degradação dos revestimentos de paredes, mesmo quando superficial afeta 

muito a aparência dos edifícios e confere um ar de decadência que todos queremos 

evitar nos Centros Históricos e nos Monumentos das nossas cidades. 

 

A principal causa da degradação é a água (da chuva, proveniente das 

fundações etc.), não sendo diferente no nosso caso, portanto muitas vezes procura-

se, de forma simplista, recorrendo às técnicas atuais, impedir a chegada da água às 

paredes, aumentando a impermeabilidade dos revestimentos exteriores. 

 

De acordo com Magalhães (2002), os revestimentos de paredes, como a 

maioria dos materiais de construção, constituem uma estrutura de porosidade aberta 

que permite a introdução de elementos ou substâncias de natureza diversa no seu 

interior, através dos poros. Esta porosidade, associada à propriedade de 

higroscopicidade, faz com que determinado revestimento seja mais ou menos 

susceptível à ação de diversos agentes de degradação, tais como o ambiente, o 

clima e diversos agentes químicos físicos ou biológicos. 
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O mesmo autor considera as seguintes anomalias mais correntes em rebocos: 

 

 Umidade  

 Erosão 

 Fissuração 

 Perda de aderência  

 Eflorescências e Criptoflorescências 

 Perda de Coesão ou Desagregação 

 

No estudo da casa, foram encontradas todas essas manifestações patológicas, 

porém a umidade, a fissuração e a perda de coesão foram as mais recorrentes nos 

rebocos analisados.  

 

A água vem sendo identificada como o agente de deterioração que mais afeta os 

materiais de alvenaria. A sua presença no interior do poro da estrutura do 

revestimento, ou da parede, pode resultar em destruição, se o material estiver 

submetido a ciclos de molhagem/secagem ou gelo/degelo. Talvez de maior 

importância ainda seja o fato da presença de umidade ser condição necessária para 

a ação de outros agentes deteriorantes, como por exemplo: os gases poluentes são 

prejudiciais quando dissolvidos na água; os fenómenos de eflorescências dependem 

da migração de sais dissolvidos na água; o crescimento biológico dos organismos 

requer a presença de umidade e muitos outros exemplos de fenómenos de 

degradação estão associados à umidade. 

 

Assim, a água é a causa primária de muitas anomalias e causa secundária de 

muitas outras. 

 

A existência de umidade é inevitável nos momentos de chuva ou de umidade 

relativa do ambiente alta, e ainda que não possa ser visivelmente percebida, sempre 

está presente em algum grau nos materiais de construção. 

 

Entende-se por fenômeno patológico umidade o aparecimento de um teor de 

água superior ao desejado num revestimento, seja na sua superfície (acabamento), 
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seja na sua própria massa (reboco), manifestando-se na casa estudada sob a forma 

de manchas. Portanto, são anomalias de umidade todas aquelas manchas, mais ou 

menos permanentes, provocadas pela água contida na massa do revestimento ou 

no seu acabamento, bem como a água em forma de “gotas” sobre as superfícies dos 

revestimentos. (Magalhães, 2002) 

 

De acordo com a análise feita na casa, através das fotos e do local onde a casa 

esta inserida, percebe-se que a umidade surgiu de duas formas, a umidade do 

terreno e a umidade por precipitação.  

 

A umidade do terreno em excesso, segundo Magalhães (2002), pode surgir nas 

alvenarias e revestimentos em consequência da ascensão de água por capilaridade, 

através da estrutura porosa do material, devido à existência de zonas de paredes 

em contato com a água do solo, à existência de materiais de elevada capilaridade 

nas paredes ou à inexistência, ou deficiente posicionamento, de barreiras estanques 

nas paredes. 

  

A chuva, continuando com o mesmo autor, principalmente quando associada à 

atuação do vento, pode dar origem à penetração de água do exterior para o interior 

das paredes, gerando anomalias que se manifestam através do aparecimento de 

manchas de umidade nos paramentos. Portanto, os revestimentos que apresentam 

elevada permeabilidade à água, permitindo a passagem da água da chuva através 

dos poros, de fendas, ou de remates deficientes, provavelmente serão a origem de 

um processo patológico. 

 

 

A umidade traz consigo também a formação de varias manifestações 

patológicas. A fissuração, a perda de coesão e a eflorescência são alguns exemplos 

analisados e encontrados na casa em estudo.  

 

A fissuração é definida como toda a abertura longitudinal curta, fina e com 

desenvolvimento discreto, que afeta somente a parte superficial do reboco ou o seu 

acabamento (pintura). (Magalhães, 2002) 
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A fissura pode ocorrer devido a diferentes causas e ter diferentes formas. Pela 

forma e pelo posicionamento das fissuras, pode-se perceber que na casa analisada, 

as fissuras se deram pela umidade, e pela retração do reboco, mais precisamente 

pelas mudanças higroscópicas e pela variação térmica.  

 

As trincas provocadas pela variação de umidade nas alvenarias são devidas a 

uma dilatação ou retração do painel em função do ganho ou perda de água do 

mesmo. Um painel de alvenaria é um elemento rígido no sentido da maior inércia, 

não aceitando deformações sem apresentar trincas. Como a variação de umidade 

provoca uma variação dimensional da peça (aumentando ou diminuindo de volume), 

então o surgimento de fissuras é inevitável. (Marcelli, 2007) 

 

Conforme Thomaz (1996), as mudanças higroscópicas ocasionam modificações 

nas dimensões dos materiais porosos que integram os elementos e componentes da 

construção. Com o aumento da umidade, há uma expansão do material e com a 

redução, ocorre o contrário, uma contração do mesmo. Existindo então vínculos que 

irão impedir ou restringir essas movimentações por umidade, ocorrerão fissuras. 

 

Um fator que segundo Marcelli (2007) propicia o ataque da umidade é uma 

deficiente condição de estanqueidade da argamassa de revestimento, ou por falta de 

pintura ou devido à existência de fissuras provocadas por qualquer um dos motivos, 

permitindo assim uma infiltração de umidade através das águas pluviais. 

 

Outro ponto a se destacar é quando o suporte, ou camada precedente, por ser 

mais rígido, restringe a retração do reboco, instalam-se no plano de aderência entre 

reboco e suporte ou entre uma camada de reboco e a camada precedente, tensões 

de tração elevadas, podendo dar origem ao aparecimento de fissuras. Estas 

ocorrem na espessura total da camada de reboco e, nos casos mais graves, são 

acompanhadas de perda de aderência ao suporte ou à camada precedente, na zona 

próxima das fissuras. 
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A perda de aderência entre o reboco analisado e o suporte, no caso a alvenaria, 

ao qual foi aplicado ou entre as camadas de reboco pode manifestar-se como um 

descolamento, abaulamento, ou destacamento da camada de reboco e foram 

identificadas essas três anomalias neste estudo. 

 

O descolamento caracterizou-se pelo afastamento do reboco ao seu suporte, e 

foi identificado pelo som cavo que se ouve, quando submetido à percussão. Se para 

além do afastamento do reboco se torna perceptível à formação de convexidades na 

superfície de uma ou de outra área do reboco, identificamos neste caso a anomalia 

como sendo um abaulamento do reboco. Por último, o destacamento foi notado na 

separação definitiva do reboco ao seu suporte, quando perfeitamente visível a sua 

falta no conjunto de uma fachada. 

 

O abaulamento tem como principal causa à presença prolongada de água na 

alvenaria, que pode ter como consequência a cristalização de sais expansivos 

existentes no reboco. Os sais infiltrados e alojados nos micro espaços intermediários 

entre o suporte e o revestimento, ao cristalizar, dilatam-se. Esta dilatação produz um 

impulso perpendicular ao plano de interface entre camadas, que pode superar a 

capacidade de aderência e provocar o seu descolamento. 

 

Os defeitos de execução dos revestimentos - excesso de água de amassadura; 

falta de umedecimento conveniente da alvenaria; falta de limpeza da superfície a ser 

revestida; falta de rugosidade da alvenaria; espessura excessiva do revestimento; 

composição pouco adequada da argamassa - pode levar à perda da aderência já 

que, quando se executa um reboco incorretamente, deixa-se de criar condições para 

a penetração deste na alvenaria. 

 

Ocorreu também no reboco analisado, uma perda de aderência ou perda de 

coesão do mesmo. Este fenômeno consiste na desunião dos componentes do 

reboco seguida por uma considerável perda das partículas que o compõem, 

convertendo-o em um material frágil e susceptível à degradação. 
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A causa provável para este tipo de anomalia é: 

 

 Reboco fraco, sem dureza superficial. 

As características dos próprios materiais que constituem o revestimento também 

podem originar este tipo de anomalia. Um reboco fraco, sem dureza superficial e de 

pouca união entre suas partículas constituintes torna-se ainda menos resistente 

quando sofre a lavagem do ligante, ou ainda nos casos em que tem a sua superfície 

revestida por pintura pouco permeável ao vapor de água. Rebocos antigos são 

susceptíveis a essa anomalia. 

 

Para a recuperação dessas patologias citadas acima, foi realizada inicialmente a 

substituição do reboco externo da casa, onde se apresentavam sinais da umidade, 

da perda de coesão e do descolamento do mesmo (Figuras 22 e 23).  

 

 

Figura 22 – Substituição do reboco externo. 
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Figura 23 – Substituição do reboco externo. 

 

A aplicação do novo revestimento sobre o já existente foi suficientemente limpo 

de pó, gordura, pintura ou outras sujidades, para que sejam criadas condições de 

aderência. De fato, todas estas sujidades atuam como barreiras, dificultam a 

penetração do material na rugosidade da alvenaria.  

 

O reboco interno onde se indicavam as manifestações patológicas da umidade, 

também foi substituído, porém de forma pontual, mas seguindo todas as orientações 

acima descritas, ilustradas nas figuras 24 e 25. 

 

Figura 24 – Reboco interno recuperado de forma pontual. 
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Figura 25 – Reboco interno recuperado próximo às janelas. 

 

As trincas surgidas durante a inspeção da casa também foram corrigidas, 

seguindo algumas orientações.  

 

Inicialmente manter as trincas como referências centrais e rasga-se o emboço e 

reboco até encontrar a alvenaria. Foi aberto a trinca em forma de “V” com largura de 

1 cm e profundidade de 0,5cm. 

 
 

Foi removida toda a poeira aderente à parede e aplicado um primer para o 

selante sobre a superfície limpa e seca, após o primer, aplica-se o selante elástico à 

base de poliuretano até preencher toda a zona em “V” cortada, aguarda-se de 24 a 

48 horas para a cura total do selante. Cobriu-se a trinca e a massa elástica com fita 

crepe e foi colada uma tela de poliester sobre o selante com cola de base acrílica e 

aguarda-se o tempo de secagem da cola. Só assim foi restaurada a superfície com 

argamassa e recomposto o reboco antigo para propiciar o acabamento final. 

Para as microfissuras, que tem espessura inferior a 0,05 mm, foi tratado com 

impermeabilizante acrílico flexível para fachada.  
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Aplicado em 2 a 3 demãos, na forma de pintura este produto acompanha a 

movimentação destas microfissuras e evita a infiltração de água pela fachada. O 

produto aplicado substitui o selador para tinta acrílica. 

Todo esse tratamento foi realizado, mantendo as características originais da 

residência. Por ser um prédio tombado a nível estadual, qualquer característica não 

pode ser alterada. Toda a equipe foi cuidadosa na arquitetura da casa e toda e 

qualquer intervenção feita não modificou a arquitetura da mesma. 

5.7. ESQUADRIAS 

Segundo Azeredo (1987), esquadria é toda vedação de vão tipo portas, 

janelas, persianas, etc., feitas de madeira ou PVC. As esquadrias devem obedecer 

rigorosamente, quanto à sua localização e execução, as indicações do projeto e 

respectivos desenhos e detalhes construtivos. 

 

Na casa estudada as esquadrias, portas e janelas, são feitas de madeira e 

varias delas estavam comprometidas, tanto pela ação do tempo e falta de 

manutenção quanto pelas manifestações patológicas, como os cupins (Figura 26). 

 

 

 

Figura 26 – Esquadria danificada pelo cupim. 
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Por isso, as esquadrias que estavam danificadas foram substituídas por 

novas, feitas com o mesmo material e obedecendo a mesma arquitetura, como 

mostra a figura 27. 

 

 

 

Figura 27 – Esquadria após o processo de restauro. 

 

Para esse serviço também foram contratados profissionais terceirizados e 

especializados na confecção desse material. 

 

5.8. PISO E PAVIMENTAÇÃO 

 

Pavimentação é uma superfície qualquer, contínua ou descontínua, 

construída com finalidade de permitir o trânsito pesado ou leve. Devem-se levar em 

consideração vários aspectos como a compatibilidade, adequação, aspectos 

psicológicos e a economia (Azeredo, 1987). 

 

Algumas qualidades a serem exigidas de uma pavimentação são: Resistência 

ao desgaste ao trânsito, apresentar um atrito necessário ao trânsito, economia, 

inalterabilidade e decorativa. 

 

Na casa de Câmara Cascudo foram encontrados quatro tipos de piso, cada 

um com seu ambiente definido. Nos dormitórios e na biblioteca da casa o piso é de 

madeira (figura 28), na sala interna da casa o piso é um ladrilho hidráulico (figura 
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29). Na parte externas foi encontrado o piso de mosaico de cimento feito 

artesanalmente e algum detalhes utilizado o granilite (figura 30).  

 

 

Figura 28 – Piso de madeira na biblioteca da casa. 

 

 

Figura 29 – Piso de ladrilho hidráulico na sala da casa. 
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Figura 30 – Pisos mosaico de cimento e de Granilite. 

 

Os pisos internos, o de madeira e o ladrilho hidráulico, não necessitavam de 

restauração, apenas uma limpeza com polimento já deram outro aspecto aos 

mesmos, como representado na figura 31. 

 

 

  

 Figura 31 – Piso de madeira revitalizado. 

 

Os pisos externos estavam deteriorados pela ação do tempo e má 

manutenção da casa.  

 

O mosaico de cimento estava sofrendo um descolamento, que provavelmente 

foi causado pela ação do tempo ou má qualidade no tipo de material para o 
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assentamento, pois varias pedras ainda estavam intactas e outras quebradas pela 

movimentação no local. Nesse caso, o piso do tipo mosaico de cimento foi todo 

substituído por outro de mesmo tamanho e mesma tonalidade. Este piso foi 

encontrado em uma fábrica de cerâmica da cidade que ainda hoje confecciona esse 

tipo de material. 

 

Para a substituição desse piso, o mesmo foi removido completamente, a área 

foi limpa sem que fique qualquer outro tipo de material. Em seguida foi feito um 

contra piso com metralhas de resto de obra e uma camada de regularização desse 

piso, feito com cimento, areia e água em um traço de 1:4 na relação areia/cimento 

(Figura 32). 

 

 

 

Figura 32 – Contra Piso. 

 

O piso mosaico de cimento foi assentado com uma argamassa industrial 

colante, do tipo AC II, para garantir uma maior resistência nessa área. O 

rejuntamento foi feito por indicação da fábrica fornecedora do piso. Uma mistura de 

cimento, areia fina e xadrez com a mesma cor do piso. Essa mistura é jogada sobre 

o piso e varrida para que o pó entre nos espaços deixados entre um piso e outro 

(Figura 33).  
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 Figura 33 – Piso mosaico de cimento substituído.  

O piso do tipo granilite foi encontrado com certas fissuras e rachaduras como 

ilustrado na figura 34, o que comprometeu apenas uma pequena parte desse piso. 

Essas fissuras e rachaduras se deram coincidentemente onde se localizavam alguns 

jarros com plantas na entrada da casa, enquanto ainda era habitada, e isso nos 

conclui que essas patologias ocorreram devido à sobrecarga que atuou no local. 

Para a restauração foi contratado um profissional terceirizado que trabalha e fabrica 

esse piso. Inicialmente se limpa todas as impurezas da superfície e  

é aplicada uma argamassa com areia grossa lavada e cimento no traço 1:1, bastante 

homogênea, aplicado com vassourão para obter melhor aderência da regularização. 

Em seguida é executada outra argamassa; cimento e areia grossa lavada, no traço 

1:3. Colocam-se as juntas plásticas ou de latão para dilatação, formando quadros de 

acordo com o projeto. 
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Figura 34 – Piso de granilite sendo restaurado. 

O granilite é confeccionado com os seguintes materiais: Agregados Minerais 

moídos: (Mármore, Calcário, Quartzo, etc.) e Cimento (comum ou branco). A cura foi 

feita com água e após a cura, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de 

grão n.36 para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com 

cimento da mesma marca para fechar os poros. 

Após 3 a 4 dias, foi passada uma máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso 

de cimento da superfície e dar o acabamento liso (Figura 35). 

 

  

Figura 35 – Piso de granilite restaurado. 
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5.9. PINTURA 

Para um pintura eficaz é necessário assegurar que as qualidades da tinta 

permanecerão firmes e aderidas ao substrato mantendo por um determinado tempo, 

as propriedades essenciais. Esta mesma preocupação deverá ser direcionada à 

preparação das superfícies a serem pintadas. Por fim, se devem exigir profissionais 

com qualidade, experiência e, porque não, equipamentos modernos. 

 

A casa estudada apresentou algumas manifestações patológicas na sua pintura, 

devido, na maioria dos casos a umidade apresentada, pela qualidade da tinta 

aplicada na época e até mesmo pela falta de manutenção nessa área, como 

mostram as figuras 36 e 37. 

 

  

 

Figura 36 – Pintura com sinais de umidade. 
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Figura 37 – Pintura externa danificada. 

 

Alguns casos de manifestações apresentadas foram: 

 

 Bolhas 

Esse problema, geralmente é resultante de perda localizada de adesão e 

levantamento do filme da superfície e suas possíveis causas são a umidade 

infiltrando através de paredes externas, superfície pintada exposta à umidade, logo 

após a secagem, principalmente se houve inadequada preparação da superfície ou 

aplicação de tinta base sobre uma superfície úmida ou molhada. 

 

As superfícies afetadas por essa manifestação foram raspadas e lixadas e 

aplicado um selador juntamente com um impermeabilizante apropriado para o 

combate a essa anomalia. 

 

 Bolor 

Esse problema foi caracterizado pela existência de manchas ou pontos pretos, 

acinzentados ou amarronzados sobre a superfície. Aparecem, geralmente, em áreas 

úmidas ou que recebem pouca ou nenhuma luz do sol, como nos banheiros, 

cozinhas ou lavanderias. O uso de uma tinta de baixa qualidade, uma inadequada 

selagem de uma superfície de madeira, antes da aplicação da tinta ou uma pintura 

feita sobre o substrato ou camada de tinta na qual o bolor não tenha sido removido 

podem ser as possíveis causas. 
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 A superfície foi limpa com alvejante, aplicada um selador e um 

impermeabilizante apropriado para a situação.  

 

 Desbotamento 

Prematuro ou excessivo clareamento da cor original da tinta. Ocorre, geralmente, 

em superfícies expostas constantemente à luz do sol. Esse problema pode ser um 

resultado de calcinação. As possíveis causas desse problema foram o uso externo 

de tinta indicada para superfícies internas, o uso de tinta de baixa qualidade, 

acelerando a deterioração do filme e uso de cores mais suscetíveis a aos raios 

solares. 

 

Para a repintura dos locais atingidos foram utilizadas tintas e cores 

recomendadas para o uso externo. 

 

 Descamação 

É a ruptura na pintura causada pelo desgaste natural do tempo, levando a um 

comprometimento da superfície. No estado inicial o problema se apresenta como 

uma fina fissura e em seguida, num estágio mais avançado, começa a ocorrer às 

descamações da tinta. Uma diluição exagerada da tinta, inadequada preparação da 

superfície ou uma tinta de baixa qualidade foram as possíveis causas deste 

problema. 

 

 Como as fissuras ainda estavam em um estado inicial, foi removido todos os 

fragmentos de tinta com uma escova de aço, a superfície foi lixada e um uso de 

selador. 

 

 Eflorescência/manchas 

São asperezas e depósitos de sais brancos que provocam manchas na 

superfície. As causas desse problema são a falta de uma adequada preparação da 

superfície, o excesso de umidade passando para o substrato e o vapor d’agua 

principalmente em cozinhas, banheiros e áreas de serviço. 
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 Detectou-se na casa que a manifestação era derivada da umidade 

apresentada. O foco de umidade foi eliminado, limpando e vedando as fissuras 

encontradas na superfície com um selador acrílico e também com 

impermeabilizantes adequados. 

  

 Encardimento da superfície 

O encardimento da superfície é o acúmulo de sujeira, poeira e outros fragmentos 

sobre a superfície pintada. Isso foi muito recorrente na casa, devido a sua 

localidade. O grande tráfego de automóveis causava a liberação de uma fuligem que 

colaborava com esse encardimento. 

Para evitar a recorrência da manifestação, foi utilizadas tintas de alta qualidade, 

oferecendo maior resistência ao acúmulo de sujeira. 

 

No fim das identificações das manifestações, e das suas origens e reparos, foi 

realizada uma nova pintura em toda a edificação, respeitando as características 

originais e utilizando tintas apropriadas para os locais específicos, demostrado nas 

figuras 38, 39 e 40.  

 

 

 

Figura 38 – Pintura interna da casa. 
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Figura 39 – Pintura da fachada posterior. 

 

 

 

Figura 40 – Pintura da fachada concluída e colocação do letreiro de identificação. 
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6. CONCLUSÕES  

 

A preservação do patrimônio histórico é de grande importância para a história do 

local onde o mesmo está inserido. O estudo de caso apresentado trata de uma obra 

de reabilitação e restauração de uma edificação histórica que só se tornou possível 

mediante os esforços da família do antigo proprietário da casa. 

 

A falta de manutenção é, sem duvida, o maior problema das edificações 

históricas no Brasil. Por questões sociais e/ou culturais, a intervenção só é feita 

quando a deterioração está avançada, oferecendo riscos, inclusive, aos seus 

usuários. Atingindo certo grau avançado de deterioração terá que se investir de 

forma considerável para recompor as condições originais da edificação. 

 

Por se tratar de uma edificação bastante antiga, quase não se possui arquivos, 

projetos ou qualquer documento que auxilie nesse restauro. Esse tipo de obra 

necessita de muito estudo por parte da empresa responsável e da equipe de obra 

para resgatar todo tipo de informação que seja útil para definir as técnicas utilizadas 

no processo de restauração. 

 

A partir do levantamento geral da situação da “Casa de Câmara Cascudo”, foi 

possível detectar que a edificação de 112 anos, encontrava-se com todas as partes 

da construção mantidas, assim como as características arquitetônicas originais.  

 

Com base no levantamento das manifestações patológicas, feita pela empresa 

responsável pela obra, conclui-se que duas manifestações se apresentaram mais 

incidentes: a umidade e o ataque dos cupins. Através da prospecção preliminar das 

origens dessas manifestações externas e internas, foi possível concluir também que 

a grande maioria dos ambientes apresentavam problemas devido à falta de 

manutenção. A classificação adotada para determinação dessas origens, não se 

adapta perfeitamente às edificações históricas, porque englobam erros de projetos, 

erros de execução e materiais inadequados, que são origens de manifestações 

patológicas mais adequadas em sistemas construtivos atuais. 
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O levantamento dessas manifestações patológicas, juntamente com a 

visualização de imagens, observação visual e a identificação das manifestações e 

suas origens, permite uma percepção geral de qualquer edificação histórica.  

 

É importante ressaltar que o fator fundamental para a qualidade de uma 

restauração é a procedência dos materiais.  

 

A execução de uma restauração, como na casa apresentada, é de grande valor 

para as próximas gerações, complementando o histórico da edificação, através de 

registros das intervenções e as respectivas técnicas que ali foram utilizadas, além 

dos procedimentos de conservação necessários a manutenção daquele bem. 

 

A edificação estudada apresentava necessidade urgente de restauro, 

recuperação, revitalização e substituição de alguns elementos construtivos, sob 

pena de ocorrerem consideráveis perdas para o patrimônio histórico e arquitetônico 

desta cidade. Por isso, todo esse trabalho foi realizado por profissionais capacitados, 

utilizando métodos atuais para cada elemento, porém mantendo todas as 

características originais da casa, garantindo o significado da casa como espaço de 

memória da cidade do Natal. 

 

O papel principal desta casa foi ser para seu ilustre morador um porto seguro a 

partir do qual ele desenvolveu toda a sua monumental obra sobre a cultura 

brasileira. A melhor definição do significado da casa para Cascudo está afixada na 

parede da entrada principal em um azulejo português com a seguinte inscrição em 

latim, (Figura 41): 

 

“Encontrei meu porto. 
Esperança e fortuna, adeus. 
Muito me iludiste. 
Ide iludir a outros, agora.” 
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Figura 41 – Azulejo português com a inscrição em latim. 
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